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Αξιότιμε κ. Πατέρα,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για τη χρυσή χορηγία
σας για στην υλοποίηση του Summer Camp της Isalos.net και της HELMEPA, που πραγματοποιήθηκε στο νησί
των Οινουσσών.
Κατά τη διάρκεια ενός τριημέρου γεμάτου δράσεις, οι νέοι σπουδαστές ενημερώθηκαν και συζήτησαν για
θέματα βιωσιμότητας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ήταν για μένα προσωπικά ιδιαίτερα τιμητική και συγκινητική η απρόσμενη
απονομή του τίτλου του Επίτιμου Δημότη Οινουσσών, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών.
Στο πλαίσιο αυτό, ως «πνευματικός» πλέον συντοπίτης σας, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να
υποστηρίξω τη διατήρηση της ναυτοσύνης του νησιού.
Ευελπιστούμε η διοργάνωση του φετινού Summer Camp να αποτελέσει αφετηρία για παρόμοιες δράσεις στο
μέλλον. Σκοπός μας παραμένει η διαρκής ενημέρωση των νέων για το ναυτικό επάγγελμα και η ανάδειξη
θεματικών και δράσεων που άπτονται της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας μας.
Σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπο της Isalos.net σχετικά με την εκδήλωση, όπου και αναφέρονται αναλυτικά
οι δράσεις του Summer Camp, ενώ περιλαμβάνεται ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό:
https://www.isalos.net/2021/07/aeiforia-kai-naftilia-oi-neoi-epistrefoun-stin-akritiki-genethlia-gi-tis-ellinikisnaftosynis/
Η πολύτιμη αρωγή σας, αποτέλεσε αφορμή ώστε οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς της ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ερεθίσματα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σας ευχαριστώ από
την καρδιά μου.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Ηλίας Γ. Μπίσιας
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